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Parochie HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen 

Felicitas kerk 
Hekelingseweg 15,  3206 LA  

Spijkenisse 

 
VIERINGEN  
 
De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met: 
http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746 

   
 
Weekend 25 en 26 november Christus Koning van het heelal 
    Patroonsfeest 
1e collecte: eigen kerk 
2e collecte: (zilveren schaal):   Stichting ondersteuning Sovata 
Lezingen: Ez. 34, 11-12 + 15-17     1 Kor. 15, 20-26 +28     Mt. 25, 31-46 (A) 
 Lezing patroonheilige: 2 Mak. 7 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
Zondag: 10.30 uur  Eucharistieviering m.m.v. KZN 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
 
Vrijdag 1 december 
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. H. Gijsen 
  Koor: KZN 
 
Weekend 3 en 4 december Eerste zondag van de Advent 
Collecte:    eigen kerk 
Lezingen: Jes. 63, 16b-17 + 19b + 64, 3b-8     1 Kor. 1, 3-9     Mc. 13, 33-37 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang 
  Voorganger: Mw. K. Rentmeester, geestelijk verzorgster 
Zondag: 10.00 uur Oecumenische viering te Geervliet m.m.v. KZN 
  Voorganger: Ds. Annet Ravensberg 
 10.30 uur  Viering van Woord en Communie m.m.v. Felicitaskoor 
  Voorganger: Mw. K. Rentmeester, geestelijk verzorgster 
   

http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746
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Weekend 9 en 10 december Tweede zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk 
Lezingen: Jes. 40, 1-5 + 9-11    2 Petr. 3, 8-14     Mc. 1, 1-8 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenznag 
  Voorganger: pater P.H. van der Veer  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater Y. Konchenko 
 15.00 uur Vietnamese eucharistieviering met Vietnamees koor 
 
Vrijdag 15 december 
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. M. Meyer 
 
Weekend 16 en 17 december Derde zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  Jes. 61, 1-2a 10-11  Lc. 1, 46-50+ 53-54  1  
 Tess. 5, 16-24  Joh. 1, 6-8+19-28 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater Y. Konchenko  
Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater P.H. Van der Veer 
 12.45 uur   Rozenkrans bidden (Engelstalig) 
 13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis) 
 
Weekend 23 en 24 december Vierde zondag van de Advent 
Collecte: eigen kerk  
Lezingen:  2 Sam. 7, 1-5 + 8b-11 + 16     Rom. 16, 25-27     Lc. 1, 26-38 (B) 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pater Y. Konchenko  

Zondag: 10.30 uur Geen viering 
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Zondag 24 december  Kerstavond  
Collecte:    Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Deurcollecte:  eigen parochie 
Lezingen: Jes. 9, 1-3 + 5-6   Tit. 2, 11-14   Lc. 2, 1-14  
 18.30 uur Kindervertelviering 
  Koor:  Kernzangers 
 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN 
  Locatie: Geervliet 
  Voorganger: Ben van Dam, geestelijk verzorger 
 21.00 uur   Avondkerstviering van Woord en Communie m.m.v. 

koor 10Plus 
  Voorganger:  Mw. D. Bühler, pastor 
   
 22.00 uur Nachtviering m.m.v. Felicitaskoor 
  Locatie: Ontmoetingskerk 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
 
Maandag 25 december  Eerste Kerstdag 
Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst) 
Lezingen: Jes. 52, 7-10   Heb. 1, 1-6   Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5 + 9-14  

 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.  koor Anima Mea 
  Voorganger: pater Y. Konchenko, 
 
Dinsdag 26 december  Tweede kerstdag 
Collecte: eigen kerk 
 
Lezingen: Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60   Mat. 10, 17-22 (IV) 
 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang 
  Voorganger: pastoor H. Smulders 
 
Vrijdag 29 december 
 16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud 
  Voorganger: ds. P.C. Koster 
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Samen verder.....Bouwen aan een netwerk van liefde. 
  
 “Een bedevaart is een tocht om samen te bidden, onderweg te zijn in geloof 
en te vertellen van je geloof. Tijdens een bedevaart praat je meer met elkaar, 
je vertelt elkaar meer over je hoop, je vertrouwen, je zorgen en verdriet, 
aldus Mgr. J. van den Hende. 
  
Een aantal maanden geleden kregen we de mogelijkheid om via Bisdom 
Rotterdam deel te nemen aan deze bijzondere reis met bestemming Rome. 
Wij schreven in, samen met nog ruim 250 andere pelgrims. Met de prachtige 
pelgrimage naar Polen nog sterk in het geheugen, moest dit ook fantastisch 
worden. En dat werd het ook... Iedere dag zingen in het gelegenheidskoor bij 
de Eucharistie, elke dag in een andere basiliek. Zelf hadden wij voor de 
busreis gekozen, omdat uit ervaring bleek dat je dan al veel meer mensen 
leert kennen. Er wordt samen gebeden in de bus, gelachen, gezongen en heel 
veel gekletst. De pelgrims die met het vliegtuig reisden, sloten zich evenals 
de bisschop zaterdag bij ons aan. Omdat we met veel mensen waren, werden 
we in groepen verdeeld met ieder een priester, diaken of leerling in de groep 
en zo gingen we iedere ochtend (heel vroeg) op pad. Soms werden we ergens 
met onze bus afgezet en gingen we met de metro samen verder. Er ontstond 
al heel snel een sterke band in de groepen, qua gezelligheid, maar ook samen 
voor elkaar te zorgen in het enorme drukke verkeer of de drukke metro 
stations. Het is lastig om Rome in 6 volle dagen te “proppen”, maar de 
hoogtepunten die betrekking hebben op een pelgrimage zijn toch aardig 
gelukt. Zo hebben we in de 4 hoofdbasilieken van Rome de Eucharistie 
gevierd, t.w. Sint Jan van Lateranen (bisschopskerk van Rome), basilica Santa 
Maria Maggiore (grote moederkerk van Maria), Sint Paulus buiten de muren 
en uiteraard de Sint Pieter waar voor de crypte van Petrus, in de apsis is 
gezongen, gevierd en gebeden. Natuurlijk waren er nog meer hoogtepunten. 
De gehele Nederlandse groep was uitgenodigd bij het FAO (Food and 
Agriculture Organization) op grondgebied van de UN, dus alwaar de 
veiligheidsvoorschriften enorm waren. Eenmaal binnen kregen we een 
lezing over het wereldvoedsel-probleem, waar ook de bisschop sprak, 
evenals Jaime de Bourbon Parme. Na afloop gingen we naar het dakterras op 
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de 8e etage, voor een hapje, drankje en het maken van prachtige foto’s van 
vergezichten over Rome. De tweede uitnodiging was na de dienst in de Santa 
Maria in Trastevere, het moederhuis van de Egidio gemeenschap. Deze 
mensen zetten zich al jaren samen in voor dak- en thuislozen, een gigantisch 
probleem in Rome. Het derde hoogtepunt van de reis was natuurlijk op 
woensdag-ochtend, de audiëntie bij Paus Franciscus. Wat een belevenis is 
dat! Er schijnen ongeveer 200.000 mensen op het Sint Pietersplein te staan, 
die samen zingen (in alle talen), samen vlaggen en samen bidden. Na heel 
lang wachten, werd ons wachten beloond en werden we langs al die mensen 
naar voren begeleid om links vooraan plaats te nemen op stoelen. Dat was 
onvergetelijk en iedereen kreeg kippenvel. Na de toespraak van de paus 
kwam hij het bordes af en liep op een hele groep blinde mensen af met hun 
geleidehonden. Hij nam daar echt heel mooi de tijd voor en hij raakte hen 
aan in het gezicht en zij raakten zijn gezicht. Prachtig om te zien hoe deze 
Paus zich net zoals Johannes Paulus II dat deed in het spoor van Jezus. De 
bedoeling van de bisschop was samen een netwerk van liefde uit te bouwen. 
Hiervoor hoef je natuurlijk niet naar Italië te gaan, maar het samen vieren in 
zo’n speciale omgeving vergeet je nooit meer en wij hebben “de smaak te 
pakken”. Soms was het zwaar...Rome ligt zoals je weet op zeven heuvels en 
met gemiddeld 15 km per dag lopen op keitjes uit de oudheid valt soms niet 
mee. Maar wij hebben ons muntje in de Trevi gegooid en dan kom je dus 
terug! Samen verder.... 
  
Henk en Marlou den Breejen 
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Bezoek van een vrijwillig(st)er namens de kerk. 
 
Wenst u bezoek te ontvangen van iemand vanuit onze Felicitaskerk dan 
kunt u dat aangeven door het secretariaat van de kerk te bellen en/of het 
antwoordapparaat in te spreken. Dan nemen zij contact op met de 
werkgroep Ouderenpastoraat, die dan weer contact met u zal opnemen 
om een geschikte dag en tijd met u af te spreken. 
 
Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Liturgische vieringen in 
onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de H. 
Communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De vrijwillig(st)er van 
het ouderenpastoraat zal u dan de H. communie komen brengen en 
samen met u bidden.  
 
U kunt voor beiden bellen met het secretariaat (0181 638109).  
 
Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het 
ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje of een bezoekje. 
 
Dank u wel, namens de werkgroep van het Ouderenpastoraat 

 

 
 
 
  Naar de kerk gebracht worden door de vervoersgroep 
 
Wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen en tóch heel 
graag een kerkdienst in de eigen kerk wilt bezoeken, dan is er binnen 
onze Felicitaskerk een vervoersgroep. Dit zijn vrijwillig(st)ers die u dan 
thuis op komen halen en ook weer na het koffiedrinken in de 
Schaapskooi veilig thuis brengen. 
Heeft u hiervoor vervoer nodig, dan graag dit wel van te voren 
aanvragen bij mevrouw Helen Jaoude telefoon 0181 623584. 
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Van oud naar nieuw!!! Van Kerkblad naar Parochieblad!!! 
 
U leest hier weer in uw oude vertrouwde kerkblad. Dat doet u waarschijnlijk 
al vele jaren, en dat kunt u ook nog heel even blijven doen. We kunnen u 
namelijk vertellen dat er over enkele maanden bij alle parochianen van onze 
Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen een heel nieuw parochieblad in de 
bus valt. Wij vormen met 6 kerken al bijna 8 jaar één parochie en dat we één 
zijn willen we ook met een nieuw parochieblad laten zien.  
Een nieuw blad van en voor alle parochianen, met alle belangrijke 
wetenswaardigheden van de parochie en de lokale kerken.  
Met nieuws over alle vieringen in de kerken.  
Met informatie van de 6 geloofsgemeenschappen.  
Maar ook met belangrijke geloofsinformatie, een pagina voor de jeugd en nog 
veel meer. 
Zó kunnen wij elkaar beter leren kennen maar ook meer van en over elkaar 
leren. 
Er wordt op dit ogenblik hard gewerkt door vertegenwoordigers van alle 
redacties van de huidige kerkbladen om het nieuwe blad gestalte te geven. 
We kunnen vast een tipje van de sluier oplichten. Het blad wordt fraai 
uitgevoerd, keurig gedrukt en niet meer in zwart-wit maar in full color 
uitgevoerd. In het volgende kerkblad kunt u meer informatie over het 
nieuwe parochieblad lezen.  
 
Ook een nieuwe naam 
 
Voor u, als belangstellende parochiaan, hebben we ook een taak weggelegd. 
We vragen uw hulp bij het bedenken van een naam voor dit nieuwe blad. 
Heeft u een goed idee, of misschien wel meerdere suggesties, stuur deze dan 
vóór 20 januari 2018 naar:  prijsvraagparochieblad@rk-npg.nl  
Behalve uw suggestie voor de naam van het nieuwe blad vragen wij u ook in 
deze mail uw (voor)naam en telefoonnummer te vermelden, dan kunnen we 
de inzender van de winnende naam benaderen en in het zonnetje zetten met 
een leuke attentie. 
 
Tot zover voor deze keer, maar in de volgende uitgave vertellen wij u meer. 
 
Werkgroep Communicatie NPG 
  

mailto:prijsvraagparochieblad@rk-npg.nl
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Lieve mensen uit de parochie H.Nicolaas Pieck en Gezellen  
    en de Federatie H.Maria Magdalena. 

 
Het is morgen drie weken geleden dat ik een zogenaamde Whipple operatie 
heb ondergaan in het Maasstad ziekenhuis. Daarbij is een gezwel 
weggehaald uit de buik en werden nieuwe verbindingen gelegd tussen 
diverse organen. Dat alles met hulp van een robot.  
Het is een zware operatie die 6 tot 8 uur in beslag nam. 
De chirurg, dr. Coene,  is tot zover heel tevreden over het resultaat en na 
verpleging op de chirurgieafdeling ben ik afgelopen vrijdag ontslagen en 
verhuisd naar het Zorghotel van Aafje, naast het Maasstad, nog wel met een 
paar drains in het lichaam, die verzorging vragen.  
Het is een prima hotel, met lekker eten en een eigen kamer. Wel een ervaring 
tussen de meestal oudere mensen in rolstoelen, met nieuwe heupen, 
herstellende breuken of kunstledematen, zelf met een rolstoel en een 
rollator te bewegen.  
Ik oefen de spieren in de fysioruimte en loop al hele stukken zonder rollator. 
Hierna volgt mogelijk nog een chemokuur. Daarover ben ik nog in overleg. 
Wat me opviel is de goede organisatie in het ziekenhuis en de toewijding 
waarmee artsen, verplegend personeel en verzorgers voor je zorgen, ook 
hier in het hotel. Werkelijk, wat een lieve mensen zijn er toch. 
Ook de vele kaarten uit de parochies hebben met goede wensen en gebeden 
kracht gegeven. En pater Frans gaf me de ziekenzalving op een heel 
persoonlijke manier, de dag voor de operatie. Een goede steun in de rug, dit 
sacrament voor jou als zieke. 
Veel steun heb ik van mijn broers en zusters die hebben geholpen alles te 
regelen. Iedere dag is er wel een op bezoek. Toch fijn dat je uit een groot 
gezin komt. 
Afgelopen zondag ben ik naar de oecumenische kerkdienst geweest in het 
Maasstad, die een katholiek tintje had, met de katholieke pastor Desirée van 
der Hijden als voorganger. Rare ervaring om zo tussen de zieken te zitten, 
waaronder een enkele parochiaan. Het ontroerde me en deed me goed. 
Wel lieve mensen, dit is de beloofde stand van zaken die ik nu in staat ben te 

geven. Hoe en wanneer ik u weer mag terugzien weet ik nog niet.  
Ik ben nog wel even bezig. 
 
Nogmaals dank voor uw wensen en gebeden. 
Willem Froger. 
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Uitgifte kerkblad 2018 
 
Inleverdatum kopij   Uitgifte kerkblad 

11 december 2017   21 december 2017 
 
15 januari 2018   21 januari 2018  
12 februari 2018   23 februari 2018 
 
Daarna zijn er nog geen datums bekend. Daarover beslist de 
gezamenlijke werkgroep Communicatie van de Nicolaas Pieck & 
Gezellen parochie. Maar dat laten we u natuurlijk weten zodra die 
datums bekend zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
De redactie 
 
 
Kerstmarkt op 10 december 
 
Op 10 december, na de dienst, organiseren we weer de jaarlijkse kerstmarkt. 
We gaan door tot 14.00 uur. We hebben weer een mooie collectie 
kerstversieringen, boeken, cd's en DVD's verzameld. 
 
Namens de fancyfair groep 
Robert van Kints. 
 
 
Bericht van Francisco 

Indaiatuba, 3 november2017 
Beste Paul, 
 
Paul, uit jouw laatste brief van oktober begrijp ik 2 dingen: Namelijk dat met 
jou heel wat parochianen enthousiast zijn over de verhalen van de leerlingen 
en de ouders van de school Santa Rita én de  begrijpelijke bevreemding over 
de dingen die hier echt anders gaan dan in Nederland. Zo haal je het feit aan 
dat de school hier met het 5de jaar stopt. De basisscholen  hier zijn namelijk 
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bij wet  onderverdeeld in kleuter-/kinderopvang en Basisschool fase I (groep 
1 t/m 5 ) onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente en Basisschool 
fase II (groep 6 t/m 9)  onder verantwoordelijkheid van de Deelstaat (zeg 
maar Provincie) in ons geval São Paulo. Groot nieuws! Sinds de vorige brief is 
er wat veranderd in de openstelling van de school. Door de aanhoudende 
algemene crisis hier in Brazilië met onder andere enorm veel (nieuwe) 
werkelozen, zonder de financiele ondersteuning die in Nederland bestaat, 
schrijven meer mensen hun kinderen in  op niet commerciële scholen, die 
een goede naam en faam hebben, meestal door mond op mond reclame. Zo 
krijgt de Sint Ritaschool ook meer inschrijvingen dan vorige jaren, wat een 
goed teken is, want hoe meer betalende leerlingen des te groter de ruimte 
voor studiebeurzen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Daarom staat de 
school nu op het punt om volgend schooljaar (Januari 2018!) al te beginnen 
met groep 6. De klasgenoten van Vitória Rafael en Iure Madson van groep 5, 
hebben met de hele school bij dit verrassende en goede nieuws een 
rondedans gehouden. De pastoor “Padre Xico” heeft dit ook in de 
weekendvieringen aangekondigd en samen hebben we gebeden om “Gods 
Zegen” op dit solidaire  vernieuwde project, waarop een hartelijk en warm 
applaus. Deze stap is weer een extra verantwoordelijkheid voor een aantal 
jaren die de gemeenschap en de school Santa Rita, met haar missie voor de 
armen, op zich nemen. De steun en solidariteit in gebed en geldelijke actie 
met de adventactie en Kerstcollecte uit de Felicitasgemeenschap is daarom 
nog meer welkom! 
Wat een trots en blije emotie bij de mensen van school toen ik in vertaling 
voorlas uit je laatste brief, Paul, waarin je in de slotzin schrijft: “Toewijding, 
eerbied, liefde tot God en mensen...in jouw/onze parochie in Brazilië!! Zeker, 
de mensen hier voelen die solidaire verbondenheid tussen de Felicitas- en 
Santa Rita-gemeenschap en zijn er erg dankbaar voor! 
Bij voorbaat en in naam van al de mensen hier dank, dank, vele malen dank! 
en natuurlijk de hartewens en gebeden  voor jullie allen “Gods Zegen!” 
 
Aan jou en allen warme groeten vanuit Brazilië!  
Alle goeds! 
Francisco 
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Geslaagd concert Anima Mea 15 jaar 
  
Als ik dit schrijf, is het inmiddels al weer meer dan een week geleden dat wij 
met het koor een concert gaven in de prachtig versierde Onze-Lieve-Vrouwe 
kerk in Geervliet. Als U het parochieblad ontvangt, denken we al lang aan 
Sinterklaas en Kerstmis. Maar toch wil ik nog even terugkomen op ons 
concert. Het is altijd spannend hoe iets zal verlopen en of er genoeg 
belangstelling is, maar het werd een heerlijke top avond! Onder de 
bezielende leiding van Katarina Banusic zongen we eigenlijk heel 
ontspannen en ....voor een volle kerk; er moesten zelfs stoelen bij gehaald 
worden. Heel fijn dat het publiek storm en regen trotseerde om naar ons te 
komen luisteren. In verband met ons 15 jarig jubileum, was dit keer de keuze 
gevallen op een programma van alleen Engelse componisten. Voor de pauze, 
de religieuze muziek en na de pauze een geheel ander genre dan dat mensen 
van ons gewend zijn, nl. Wereldlijke stukken. Alles afgewisseld door een 
blokfluit ensemble, met voor de pauze stukken uit de Barok tijd en na de 
pauze hele vrolijke liedjes. 

Tijdens de pauze was er 
uiteraard koffie en thee 
en kregen wij zeer 
positieve reacties vanuit 
het publiek. Daar zijn wij 
natuurlijk heel blij mee, 
want een concert geven 
kost heel veel repeteren, 
versieren, organiseren, 
incasseren (Katarina 
heeft het niet altijd 
makkelijk met ons) en 
uiteindelijk is er dan de 

uitvoering. Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt om dit concert tot 
een succes te maken en zeer zeker ook ons publiek! 
Anima Mea gaat nu weer met frisse start verder voor de zondagse diensten 
en voor Kerstmis. 
Wij hopen U daar weer te treffen. 
Namens Anima Mea 
Marlou den Breejen 



   13 
 
 
 
 

Stichting Leergeld Voorne-Putten zoekt vrijwilligers 
 
Wegens uitbreiding van haar activiteiten is Stichting Leergeld Voorne-Putten 
op zoek naar vrijwilligers. 
  
Wat is Stichting Leergeld? 
Stichting Leergeld is een landelijke organisatie bestaande uit ruim 70 lokale 
stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande 
kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan 
sport/culturele/buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen “meedoen”. Door 
voorlichting en bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties en 
indien nodig met een voorschot of een gift.  
Als ouders een aanvraag tot ondersteuning vragen bij Leergeld, wordt er een 
afspraak gemaakt voor een huisbezoek door onze intermediairs, die samen 
met de ouders de inkomens specificaties doornemen.  
De intermediairs krijgen van de ouders informatie over de activiteit die een 
kind wil gaan doen en wat de kosten hiervan zijn. 
Je gaat altijd samen op bezoek met een intermediair die al over de nodige 
ervaring beschikt.  
Als de intermediair de situatie in kaart heeft gebracht geeft deze de 
bevindingen door aan de coördinator die op haar beurt de vraag voorlegt aan 
het bestuur die een beslissing neemt. 
In het jaar 2016 hebben we op deze manier ruim 275 kinderen binnen 
Nissewaard kunnen helpen om mee te doen aan een activiteit. 
 
Meer info kunt u vinden op www.leergeld/voorne-putten. U mag ook bellen 
naar tel. nr. 06- 18 11 79 31 op maandag, woensdag en donderdag. 
  

http://www.leergeld/voorne-putten
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Voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie 2017 – 2018 
 
Op woensdag 25 oktober 2017 hebben we voor de ouders, van de kinderen 
die in 2018 hun Eerste Heilige Communie mogen gaan doen, een gezellige 
informatieavond gehad. De opkomst was groot. Ouders en kinderen waren 
heel enthousiast. Volgens ons schema hebben 22 kinderen zich dit jaar 
aangemeld voor de Eerste Heilige Communie. 
Woensdag 8 november zijn we van start gegaan met de eerste bijeenkomst 
ouder en kind. Het thema van die avond was: “de Ontmoeting.” Na een 
welkomstwoord, hebben we een kennismakingsronde gemaakt. Daarna 
hebben de kinderen hun werkboek gehad, met de nodige uitleg. Na een 
vertelling over een eucharistieviering, moesten de kinderen met behulp van 
de vierwijzer, stroken in de juiste volgorde leggen. Na een korte pauze werd 
het bekende verhaal van “Swimmy” voorgelezen. Enkele ouders herkenden 
dit verhaal nog van hun eigen Eerste Heilige Communie. We hebben deze 
feestelijke bijeenkomst afgesloten met het bidden van een Onze Vader en 
Weesgegroet. 
 
Werkgroep gezinscatechese: Helene Jaoude, Lia Vogelaar, Marlies 
Veldhuijsen en Mavis Trustfull-Dongor. 
 
In gesprek met Mevrouw Klaassen. 
 

Na de viering zit ik op zondagochtend aan een tafel 
met parochianen uit Indonesië gezellig koffie te 
drinken. 
Naast mij zit Mevrouw Djuwariah Aishah (Julia) 
Klaassen, een frêle dame, die 94 jaar geleden werd 
geboren in Bandung. 
In de letterlijke zin van het woord is zij dus een oude 
parochiaan. Ik ben dan ook nieuwsgierig en vraag 
haar of zij met mij ”In gesprek” wil gaan. 
 
Mevrouw Klaassen was enig kind en komt uit een 
familie waar zowel armoede als rijkdom was. Bij de 
garnizoensplaats, waar zij woonde, ontmoette zij haar 
Nederlandse man. Haar familie was daar niet zo blij 
mee, want hij was katholiek en zij een moslim meisje. 
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Toch trouwden zij in de moskee. Zij kregen 5 kinderen. Haar verdriet was 
groot om de dochter die overleed en die zij in Bandung moest begraven.  
In 1953 kwam het gezin naar Nederland in Rotterdam, Zuidwijk te wonen. 
Kunt u zich voorstellen, in die tijd een jonge vrouw en moeder die een 
moslima is? Goed zijn voor de mensen om haar heen, dat vond ze belangrijk. 
Ze kwam regelmatig in de katholieke kerk voor een begrafenis en ze vond 
dat heel respectvol. Zo wilde zij ook t.z.t. katholiek begraven worden. Door 
Pater Zuidwijk werd zij (en ook haar kinderen) in Zuidwijk katholiek 
gedoopt en haar moeilijk uit te spreken voornaam werd voortaan Julia. 
Mevrouw Klaassen zei: “Ik ben drie keer getrouwd met dezelfde man: 1 voor 
de wet, 1x voor de moskee en 1x voor de katholieke kerk.”  
  
In 1977 verhuisden Mevrouw Klaassen en haar man naar Canada, naar een 
zoon die daar een hotel leidde. Zij zou er meer dan 30 jaar blijven. In de 
Filippijnse gemeenschap daar,  hielp zij in de gaarkeuken bij het koken van 
soep en verstrekken van maaltijden aan zo’n 120 mensen. Mevrouw 
Klaassen liet mij een krantenartikel daarover zien waar zij met foto in stond. 
In 2006 stond Mevrouw Klaassen weer op Nederlandse bodem. Zij had haar 
man in Canada moeten begraven en nu wilde zij graag dicht bij haar andere 3 
kinderen en kleinkinderen zijn. 
 
Ik vroeg aan Mevrouw Klaassen:  
Waar houdt u zich aan vast in uw leven? 
Zij vertelde: “De Heer heeft mijn gebed verhoord, dat ik gezond en helder van 
geest mocht blijven. Ik ben dankbaar voor elke dag en ‘s morgens en ’s 
avonds bid ik de rozenkrans. Ook als ik ergens naar toe ga, dan bid ik 
onderweg in de bus dat ik veilig op mijn bestemming mag aankomen.”  
 
Wat betekent uw geloof voor U? 
“Mijn geloof geeft mij een rijk en veilig gevoel. Ik kan terugvallen op God en 
op veel mensen. Maria is voor mij de goede Moeder van Jezus en van alle 
mensen. En als ik iets kwijt ben, dan bid ik tot de H. Antonius.” 
 
Mevrouw Klaassen, u werd onlangs 95 jaar; een gezegende leeftijd. 
Van harte gefeliciteerd en dank u wel voor dit gesprek. 
 
Jacqueline Hoedt 
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In Memoriam Mevrouw Tiny Berkhout-Hoedt, 
 
Een korte gedachte bij het afscheid van Mevrouw Tiny Berkhout-Hoedt, die 
in september jl. overleed. Zij woonde met haar man Jan in het Hof van Noord, 
aan het Hostapad. 
Samen waren zij tien jaar geleden van Overschie naar Spijkenisse gekomen 
om dichterbij hun familie te kunnen zijn. In Overschie was Tiny, ondanks het 
drukke gezin met 4 kinderen, altijd actief voor de parochiekerken van O.L.V. 
van Altijddurende Bijstand en Petrus Banden. Met Kerstmis organiseerde zij 
samen met andere moeders en vaders het kerstspel in de kerk. Zij was 
betrokken bij de PCI en zette een Wereldwinkel op in de ruimte onder de 
kerk. Later kreeg de Wereldwinkel een eigen onderkomen aan de 
Baumannlaan en werd die winkel een begrip in Overschie. Ook Jan deed voor 
de kerk onderhoudsklusjes en was collectant. Ook zijn ze beiden 13 jaar lang 
kerkvrijwilligers geweest in Stadzicht, waar zij Mirjam Heikes leerden 
kennen die daar geestelijk verzorger was. 
Na al die werkzame jaren heeft de familie het in onze parochie wat rustiger 
aan gedaan. Toch organiseerde Tiny nog een Fancy Fair in het Hof van Noord 
voor het Kikafonds omdat haar kleinzoon leukemie had. En schilderde ze op 
verzoek van de Pastoraatgroep het schilderij van de H. Felicitas en haar 
zeven zonen, dat achter in de kerk hangt. Een mooie herinnering aan iemand 
die voor “de kerk” zich zo heeft ingezet.  
 
Wij wensen haar man Jan, de (schoon)kinderen en de kleinkinderen heel 
veel sterkte met het verlies van hun altijd actieve en optimistische vrouw, 
moeder, schoonmoeder, oma en…..achteroma in afwachting. 
 
 
Supermarktactie, broodnodig! 
 
U leest het goed. Ondanks de berichten dat het in Nederland beter gaat is er 
ook nu weer een supermarktactie nodig. Wekelijks blijken er namelijk helaas 
nog steeds een aantal mensen afhankelijk van de Voedselbank. Om hen 
steeds van een gevarieerd pakket te voorzien is deze actie dan ook weer 
broodnodig. Met de opbrengst van deze actie worden de pakketten 
aangevuld indien de aanvoer eenzijdig of minder is.  
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Voor vrijdag 8- en zaterdag 9 december ’17 staat er weer een actie gepland. 
Op deze dagen hopen we weer prominent in zoveel mogelijk supers 
aanwezig te zijn om de lang houdbare boodschappen in ontvangst te nemen. 
Artikelen welke hard nodig zijn, zijn o.a. koffie, macaroni, rijst, suiker, thee, 
spaghetti, enz. We hopen op een zeer geslaagde actie.  
 
Ook niet onbelangrijk: Voor de actie zijn niet alleen goederen nodig maar 
ook nog heel veel vrijwilligers. Wanneer u wilt helpen door 2,5 uur in een 
super aanwezig te zijn stuur dan een mailtje aan 
supermarktactie@gmail.com.  
 
Acitiviteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 
  

mailto:supermarktactie@gmail.com
https://nl.pinterest.com/pin/392094711285978874/
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Familieberichten 
 

 
Overleden  

 

 
 

Op 9 oktober jl.  is overleden: 
 
de heer Louis Johan van Beekom op de leeftijd van 89 jaar.  
Hij was de echtgenoot van Gwendoline van Beekom – Geenen. 
 
We wensen de familie veel sterkte bij dit verlies. 

 
Gedoopt 
 
 
 
 

Op 21 oktober jl zijn gedoopt:  
 
 “Sema” Sebastiaan Wrobel geboren op 01-3-2015  
Sema is de zoon van Katarzyna Halaburda en Dawid Maciej Wrobel en de 
broer van Maks Wrobel. 
 
Angelo Joel Lopes geboren op 26-08-2003.  
Sabrina Alicia Anna Lopes geboren op 25-10-2001. 
Angelo en Sabrina zijn de zoon en dochter van Joan Lopes da-Luz en  
Manuel José Lopes. 
 
Angelo en Sabrina hebben tegelijkertijd hun 1e Heilige Communie gedaan. 
 
Beide families van harte gefeliciteerd met deze gebeurtenissen. 
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Laat je kennen 
 
Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door. 

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email: 

ledenadministratie@felicitaskerk.nl 

 
 Naam/ 
 Voornaam…………….………………………………………M/V 
   (doorhalen wat niet van toepassing is)             

 
Geboortedatum………………………………………………....... 
 
Adres....……………………………………………………………  
 
Postcode…………………………………………………………… 
 
Woonplaats....…………………………………………………… 
 
Gezinsleden:    Geboortedatum:  

  
 ............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

............................................................................................M/V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvragen 

 Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 
of via pastoraat@felicitaskerk.nl waarna er met u contact zal worden 
opgenomen. 

 Voor de doop van volwassenen, 1e communie, vormsel of huwelijk kunt 
u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken 
van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen.  
Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie 
Hekelingseweg 15 te Spijkernisse. 

 Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met  
De noodtelefoon 06-30 97 58 17 

 Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: 
lectoren@felicitaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of 
pastoraat@felicitaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159 

 Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.  
Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn.  
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar  
0181 – 638109 en de voicemail inspreken.  

 

 

 

 

 

Pastorale team: 

Pastoor H Smulders pastoor smulders@rk-npg.nl Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor 

Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com Noodtelefoon 06- 30 97 58 17 

mailto:ledenadministratie@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:lectoren@felicitaskerk.nl
mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl
mailto:smulders@rk-npg.nl
mailto:pastorbuhler@gmail.com
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Pastorale team: 

Pastoor H Smulders pastoor smulders@rk-npg.nl Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor 

Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com Noodtelefoon 06- 30 97 58 17 
  
Beheercommissie 
Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 

uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Tom Huang. 

E-mail: beheercommissie@felicitaskerk.nl  
 
Pastoraatgroep 
 Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. 

Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl  
 
Secretariaat 
Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend 

open. telefoon (0181) 638109 b.g.g.  voice-mail inspreken. 

E-mail: secretariaat@felicitaskerk.nl internet: www.felicitaskerk.nl 
  
Koster van de Felicitaskerk 
Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904 
  
Kerkblad 
Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.  

Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk 

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171  
 
Financiën 
ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075  

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389 

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse 
 
Vieringen 

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 

(metrohalte Heemraadlaan) 
 
Parochiale Caritas Instelling (PCI) 

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –  

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506 
 
Kopij: 

Kopij voor het kerkblad nr.9 jaargang 2017 moet op maandag 13 november 2017 voor 19.00 uur 

binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl 
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